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KEURUUN KYLÄPARLAMENTIN KOKOUS
AIKA

11.12.2014 klo 19.10-20.25

PAIKKA

Nuorisoseurantalo Männistö, Heikkiläntie 37, Keuruu

LÄSNÄ

Hietanen Esko (Haapamäki), Jokinen Matti (Riiho), Kivinen Tuomo (Etelä-Keuruu), Koskela
Mauri (Haapamäki), Koskela-Drischenko Raija (Karimo), Mäkinen-Hankamäki Sari (EteläKeuruu), Pellinen Aimo (Koillis-Keuruun HAKA), Pusa Paula (Liesjärvi), Riihimäki Matti
(Jukojärvi), Siltanen Risto (Jukojärvi), Ulvinen Sari (Liesjärvi), Vesterinen Liisa (Etelä-Keuruu)
sekä Eero Laskujärvi (Keuruun kaupunki)

POISSA

Jukola Seppo (Koillis-Keuruun HAKA), Koski Kaarina (Riiho), Pänkäläinen Hillevi (Etelä-Keuruu),
Ritala Taina (Karimo), Saarinen Matti (Karimo), Simsiö Marika (Haapamäki)

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Paula Pusa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kyläparlamentin jäsenten lisäksi paikalla oli
kutsuttuna kaupungin edustajana maaseutupäällikkö Eero Laskujärvi.
3. SIHTEERIN VALINTA
Keskusteltiin parlamentin virkailijoiden tehtävänkuvasta ja työnjaosta. Sihteerin valinta jätettiin vielä auki,
mutta puheenjohtaja valtuutettiin kysymään tehtävään Hillevi Pänkäläistä. Parlamentin tiedottajan
tehtävään valittiin Liisa Vesterinen, joka toimi myös tämän kokouksen sihteerinä.
4. KYLIEN KEHITTÄMISTYÖN JATKO
Eero Laskujärvi totesi, että ma 15.12. on kaupunginvaltuustossa esillä kylien kehittämistyön jatkorahoitus.
Hän on tehnyt siitä 35 000 € budjettiesityksen, joka olisi maaseutuhallinnon alla. Kaupunginjohtajan esitys
valtuustolle on kuitenkin 5 000 € kylätoiminnan jatkoon ennen seuraavaa hanketta. Keskusteltiin siitä, miten
raha saataisiin kattamaan kyläparlamentin toiminnan kustannuksia, sillä kyläparlamentti ei ole rekisteröitynyt yhdistys. Pohdittiin, voiko rahaa kierrättää kyläyhdistysten kautta tai saada se maaseutuhallinnon kautta.
Laskujärvi kertoi myös, että maaseutuhallinnon kehittämisyksikkö voi viedä uutta hanketta eteenpäin, jolloin
kyseeseen voisi tulla Keuruun, Multian ja Petäjäveden yhteinen hanke. Kolmen kunnan yhteistyö olisi uusi
elementti hankkeessa. Kehittämisyksikkö voisi olla koollekutsujana, mutta valmistelu tapahtuisi
kyläyhdistyksissä. Hankkeen rahoitusta olisi selvitettävä, mutta periaatteessa se olisi mahdollista Vesurin
kautta, koska siinä on jo olemassa kuntarahoitus. Lisärahoitusta kuitenkin tarvitaan.
Kyläparlamentti totesi kylätoiminnan ja elinvoiman kuitenkin olevan eritasoista mainittujen kuntien alueella.
Eri lähtökohdista olevien lukuisten kylien yhteistyössä on riskinä, ettei saada aikaan samaa tunnelmaa ja
hyvää tekemistä kuin nyt päättyneessä Kylävoimaa -hankkeessa. Lisäksi Keuruu jo itsessään on laaja alue ja
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käytettävissä ei tule olemaan riittävästi rahaa kovin laajaan hankkeeseen. Eero Laskujärvi totesi, että
maaseutuhallinnon tavoitteena olisi saada Keuruulle puolikas kyläasiamiehen paikka, joka olisi
yhdistelmävirka. Kokous totesi, että se voisi olla uuden hankkeen yksi toimenpide.
Pohdittiin myös, soveltuuko kylien ja yritysten kehittäminen samaan hankkeeseen vai pitääkö toiminnot
jakaa kahteen hankkeeseen. Puheenjohtaja oli osallistunut Kehittämisyhtiö Keulinkin avoimiin oviin ja siellä
uusi toimitusjohtaja Nea Kontoniemi oli todennut, että kylien yritysten koonti ei ole sen intresseissä, joskin
ne suurimmaksi osaksi ovat jo tiedossa. Perusmaatalouden sijaan liitännäiselinkeinojen kehittäminen voi
kuulua sen tehtäväkenttään. Lopuksi todettiin, että Kylävoimaa-hankkeessa laadittu kylien
kehittämissuunnitelma on tehty juuri uuden hankkeen pohjaksi ja sitä tulee hyödyntää. Yhteistyötä muihin
kyliin voidaan silti tehdä, mutta sen aika ei ehkä ole nyt. Toiminnan tulee lähteä kylistä itsestään. Uuden
hankkeen suunnittelu tulee alkaa tammikuussa, jolloin jo tiedetään lisää rahoituksen aikataulusta.
5. LAAJAKAISTAN TILANNE
Todettiin, että kaupunginhallituksen päätöksen jälkeistä tilannetta laajakaista-asian etenemisestä ei tiedetä.
Maaseutusihteeri Tarja Saramäki on kuitenkin ollut mukana palavereissa ja pyydetään häneltä tietoa asiasta.
(Sähköposti parlamentin jäsenille 12.12.2014 kaupungin systeemisuunnittelija Markku Majaniemeltä: ”Tällä
hetkellä odotamme Keski-Suomen Valokuituverkolta ilmoitusta siitä, paljonko on Keuruun liittymismaksu +
takaussumma verkon rakentamisesta. Ko. tiedot saatuani vien hallitukseen esityksen liittymisestä +
suostumuksesta takaukseen.”)
6. SEURAAVA TEEMA
Aiemmin on ehdotettu seuraavaksi aiheeksi erilaisiin kriisitilanteisiin varautuminen. Perusturvajohtaja Riitta
Vanhanen on ilmaissut halunsa keskustella kylien kanssa aiheesta. Eero Laskujärvi kertoi kaupungilla olevan
sekä yleinen että jokaisella hallintokunnan omat kriisisuunnitelmat, jotka eivät ole julkista tietoa. Kaupungilla
on kuitenkin tarve jalkauttaa tietoa kolmannelle sektorille ja kylille. Todettiin, että kylillä tulisi olla omat
kriisisuunnitelmat, joissa kartoitetaan asukkaat, erityisryhmät, vastuulliset toimijat sekä sovitaan
tiedottaminen. Samoin kylät haluavat tietää, millaista yhteistyötä niiltä odotetaan. Koulutustarvetta on
kaikilla toimijoilla. Tuotiin myös esille, että maanpuolustusjärjestöt voisivat toimia kouluttajina ja että
elinympäristön turvallisuus voisi olla osa uutta hanketta.
7. MUUT ASIAT
Seuraava kyläparlamentin kokous pidetään Jukojärvellä keskiviikkona 21.1.2015.
Keski-Suomen Yhteisöjen tuki järjestää seuraavana päivänä (22.1.) Kamanassa Yhteistyötä
vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi – tilaisuuden, johon kylien toimijoiden toivotaan osallistuvan.
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osanottajia aktiivisesta keskustelusta.
Kokouksen puolesta:

Paula Pusa

Liisa Vesterinen

Paula Pusa
puheenjohtaja

Liisa Vesterinen
sihteeri

